
търси творчески екип за създаване на 
своя нов училищен химн!

81. ИНОВАТИВНО СРЕДНО УЧИЛИЩЕ 
“ВИКТОР ЮГО”, СОФИЯ



ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ ЗА УЧИЛИЩЕТО

Име на училището: 81. Иновативно Средно училище “Виктор Юго”, София

Директор: Елена Иванова Налбантова

Адрес на училището: гр. София, жк. Младост 3, ул. Бъднина № 3, община Столична, област София-град

Сайт на училището: https://www.81su.eu/

Социални мрежи: Facebook: https://www.facebook.com/81su.eu

Специалности/ профили: Чуждоезиков; хуманитарен

Брой паралелки: 55

Брой ученици: 1307

Брой учители: 115

Поддържа ли училището 
инструментален състав/ вокална 
група/ солисти?

Да. В училището има сформирани вокални групи и се работи със солови изпълнители.

https://www.81su.eu/
https://www.facebook.com/81su.eu
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Защо е важно за училището 
да има химн? 

Тази учебна година (2021-2022 г.) 81. СУ “Виктор Юго” отбелязва 40 години от основаването си. Това ни мотивира да работим още по-активно за утвърждаване на имиджа и издигане на
престижа на училището. Вярваме, че то е доказала се институция, която предоставя не само качествено образование, но и възпитава в общочовешки ценности - уважение,
отговорност, толерантност, съпричастност, честност, инициативност, взаимопомощ. Химнът е своеобразна възхвала на добродетелите и ценностите. Звученето му при тържествени
поводи носи в себе си изключителен заряд, предизвиква чувство на гордост и мотивира за нови постижения. Вярваме, че училището ни заслужава всички символи за статута си - знаме,
знак и собствен химн, който да звучи във важните моменти и да ни обединява като общност. Гордеем се с талантливи ученици, изявили се в различни направления (спорт, езици,
изкуства и др.), учители, доказани професионалисти, много завоювани награди от олимпиади, конкурси, национални състезания, програми и проекти, които носят заслужено
самочувствие на институция, в която се работи за бъдещето на нашите възпитаници.

Кога и как училището ще 
използва създадения химн?

Химнът ще бъде основен символ на общата идентичност, израз на училищните традиции, заедно със знамето. Ще допринесе за укрепване на усещането за принадлежност към единна
и активна училищна общност, в която ученикът изгражда и развива умения и силен дух, за да издържи достойно всеки труден житейски изпит. Създаденият химн ще звучи на всяка
представителна изява, на всеки училищен и национален празник, на всяко тържествено връчване на награди – признания за усърдието и съзнанието за отговорност, за притежаваните
качества на ученика, необходими, за да се утвърди като инициативна и разумна личност, която изгражда бъдещето. Училищният химн ще звучи ежедневно, за да вдъхва на учениците
увереност, че положените усилия, проявената воля и творческото мислене ще ги отведат до желаната цел. Предвижда се да бъде изпълняван от всички членове на сплотената
училищна общност. Ще послужи като обединител на усилията ни да създадем в нашите ученици чувство за единност, гордост, лоялност, благодарност, че са избрали именно 81.
Иновативно средно училище „Виктор Юго“.

Има ли училището 
конкретна кауза, която 
подкрепя и по какъв начин?

Училището подкрепя и подпомага усилията на всяко дете да израсне като личност с богата култура, с ярко изразено гражданско съзнание и поведение, с висока нравственост и
толерантност към другия, чрез творческо преподаване и развитие на индивидуалността и творческите заложби. В подкрепа на каузата училището работи усилено за създаване на
стимулираща учебна среда. През 2020 година бе изграден модерен център за приобщаващо образование “Светъл ум”, нова модерна библиотека, която насърчава творческите изяви
на учениците. Разполагаме със зала и необходимото оборудване за реализиране на концерти и събития. Предоставяме поле за изява на интелектуални, художествени и артистични
таланти, а не на последно място и школа за създаване на приятелства за цял живот. Благотворителността и доброволческата дейност ни прави щастливи, че сме полезни на някого.

https://www.mon.bg/bg/news/3877?fbclid=IwAR26cEZPIhJLkTEGuhAwCZinwzF4YdJ_j2ozXeFa3zDSyQU6MO4E0OhRhNc
https://www.81su.eu/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%8F%D1%82-%D0%B4%D0%BE%D0%BC-%D0%BD%D0%B0-%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B8-%D0%B2%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8/?fbclid=IwAR3kNS1ZAoGK_WnexzCG8SNl-vmABcaIuqlwlECqoYtbqitCLJCXR-NRO9M
http://81sou.org/root/Novini/programa_81su.pdf?__cf_chl_managed_tk__=pmd_Q6Vso1IuOwruHeVqKKKS2EcAbVXNo6oJ65tBnGoB.nI-1634633384-0-gqNtZGzNAvujcnBszQ39
https://www.youtube.com/watch?v=w1oRvlZ4cfQ&t=70s
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Реализирани музикални 
проекти на училището с 
участието на ученици през 
последните 5 години

От 2012 година училището организира ежегодно Коледен благотворителен концерт - с участието на нашите талантливи ученици. Концертът е добил популярност и е очакван с
нетърпение от родители, учители и партньори;
Вокалната група на училището и солови изпълнители ежегодно участват в „Юнски традиционни празници на район „Младост“;
В празничния календар на училището са заложени тематични тържества по случай различни празници – Денят на славянската писменост, Денят на народните будители, Коледа, 1-ви
март, Лазаровден и Цветница, откриване и закриване на учебната година, изпращане на дванадесетокласниците. Посочените тържества са възможност за богати музикални изяви на
учениците ни.
https://www.youtube.com/watch?v=2eB31S4s13k – Училище на щастието
https://www.youtube.com/watch?v=w1oRvlZ4cfQ&t=70s – „Химн на приятелството“
https://www.youtube.com/watch?v=pIJP6aig7po – 2-ра награда от конкурс „ Българският фолклор – непресъхващ извор“
Реализиран е проект към Министерството на културата по програма „Дебюти“ на учителя Георги Атанасов Иванов, учител по музика, за създаване на дебютна стихосбирка и
едноименна песен, създадена специално от композитора Красимир Гюлмезов и по текст на г-н Иванов.

Участия в програми и 
проекти с други партньори и 
организации през 
последните 5 години

НП “Изграждане на училищна STEM среда“
НП „Заедно в грижата за ученика”
НП „Участвай и променяй – родителя, активен партньор в училищния живот “
Клубове по „Занимания по интереси“ съгласно наредба за приобщаващо образование
НП „Иновации в действие“
Проект „Равен достъп до училищното образование в условията на кризи“
Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалист
Проект на фондация ЕКОЦЕНТРИК за създаване на образователна градинка, част от
Проект “КонсУмувай: Х като храна”
Изграждане на площадки за обучение по БДП
Програма „София избира децата” – ремонт на училищни тоалетни
Оперативна програма „Околна среда“
Проект „Подкрепа за приобщаващо образование“
Проект „Образование за утрешния ден“

Проект „Твоят час“
Проект „Да направим по-силно всяко дете“
Проект „Обичам природата и аз участвам“
НП „Осигуряване на съвременна образователна среда“
Модул „Културните институции като образователна среда“
Модул „Библиотеките като образователна среда“
Модул „Площадки за обучение по безопасност на движението по пътищата“
Проект „Творци на съкровени мечти“
Международен проект „Remote schools“
Проект „Здрав съм, мисля яко и съм био и съм еко“
Проект „Изграждане на открита класна стая“
Проект “Здравей, здраве”, със сдружение “Азбукари”
Проект “Старата хартия може да бъде бизнес”

https://www.youtube.com/watch?v=2eB31S4s13k
https://www.youtube.com/watch?v=w1oRvlZ4cfQ&t=70s
https://www.youtube.com/watch?v=pIJP6aig7po
https://www.youtube.com/watch?v=KzMKVc1CaVg
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Доброволчески и 
благотворителни 
инициативи, в които е 
участвало училището през 
последните 5 години

Ежегодно се организира Коледен благотворителен базар - набраните средства са използвани за подкрепа на нуждаещи се ученици от училището.
Дарителска акция “Запази доброто”
Дарителска акция за деца в дома на отец Иван в Нови Хан
С доброволците от Фондация “Децата на България” си сътрудничим за развитие на милосърдие, позитивна нагласа и превенция на агресията.
Нашите родители ни подкрепят в благородните инициативи.

Извънкласни дейности, 
които осъществява 
училището

В 81. СУ “Виктор Юго” се предлага традиционно голямо разнообразие от извънкласни дейности, съобразени с индивидуалните интереси и интелектуални потребности на учениците, с
емоционалните, когнитивни и мотивационни фактори. В свободното си време могат да усвоят ценни знания, да придобият полезни умения, да развият способностите си за критическо
и аналитично мислене. Ето защо предлагаме разнообразие, в което всеки ученик да открие своето.
През последните 5 години предлагането на разнообразие от извънкласни дейности е традиция. Дейностите се планират след задълбочено проучване на потребностите на учениците.
През настоящата учебна година са утвърдени 21 клуба за занимания по интереси, съгласно Наредба за приобщаващо Образование.
Отлично поддържаната спортна база на училището предоставя възможност за практикуване на различни видове спорт: волейбол, баскетбол, тенис, хандбал, карате, гимнастика.
Интерес предизвиква кино образованието сред учениците от начален етап
Провеждат се лагери, ски училище, екскурзии, посещения на музеи и галерии, посещения на театри и концерти. Традиционно наши ученици участват и са номинирани в различни
конкурси на регионално и национално ниво.

Интерес от организиране на 
час по авторско право във 
училището

За учениците на 81. Иновативно училище би било полезно и мотивиращо да научат повече за творческата работа на композитори, аранжори, изпълнители, продуценти, в допълнение 
към усвоения материал в часовете по музика. Творческото им въображение ще бъде стимулирано от квалифициран специалист, който по увлекателен начин може да ги въведе в 
темата за авторското право, както и организацията за създаването на един цялостен продукт, да извърви заедно с тях, стъпка по стъпка, пътя, който се изминава - до цялостното
завършване и представяне на един музикален проект.

Любими за учениците 
изпълнител/и

Както сме описали по-горе, за учениците би било изключително ползотворно, любопитно, интригуващо и значимо да видят познато лице/идол, мотивиращ пример за подражание, и 
да разберат повече за процеса на създаване на един цялостен проект, от началото на неговото формиране като идея, до реализиране на концепцията и представяне на 
удиовизуалното произведение в завършен вид. Владимир Ампов – Графа е харесван певец от младото поколение и може да разкаже за продуцирането и реализирането на млади
таланти, на които подава ръка и помага да изградят кариерата си. Може да въведе учениците и в основите на авторските права в музиката. Михаела Маринова е една от най-
талантливите млади артисти, вдъхновяващ пример за всеки, който е мотивиран да следва избрания път. Нейният талант е изключително развит във вокална, актьорска, танцувална и 
творческа посока. Певицата би била един прекрасен пример, който учениците с изключително вълнение и радост биха приветствали в нашето училище. 

https://bntnews.bg/bg/a/detsa-pomagat-na-detsa-v-novi-khan
https://www.facebook.com/photo/?fbid=2998963777001180&set=a.1691415067756064
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3975267629185637&id=100001073176058&__cft__%5B0%5D=AZXMpTJf2SN02htLiyYYr45pWJq2ThBOLuZQpNV5t3gZsVirvFBaeUsjCsj7s14CDXANPzP37a8LvQQurTNuSrOB-7JgRXqbn_RHH15Aj_Fe1_EY1QktNgobJD3ORMKbJ2NNRwUWFvwijqu-drh3_5GEyFO9ycrvKpY38OqABbzVK3LZQfqSRSt4al_6_YUtH584mNZnFuYJ-dcmF8N9-zs8&__tn__=-UK-R
https://www.youtube.com/watch?v=8NihC9z8UDQ
https://www.facebook.com/groups/innoschoolbg/posts/4080903895337534/
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История на училището Иновативно 81. Средно училище “Виктор Юго” е училище с гордо минало и богати традиции! Училище с настояще, изпълнено с успехи, творчество и иновативни практики! Училище в
облака, осигуряващо качествено образование, училище, което възпитава и подготвя успешни, конкурентни и работещи в екип личности. Учебната общност на Иновативно 81. Средно
училище “Виктор Юго”е изградена върху ценностите и традициите на нашите основатели и продължава и днес създадената култура на върхови постижения и уважение.

81. Основно училище е създадено с Протокол № 1 от 01.09.1981 година. Първите си ученици училището приема на 15.09.1981 год. На 17.05.1985 година в присъствието на Негово
превъзходителство Посланика на Република Франция - господин Жан-Мари дьо Брьошен и заместник-министъра на образованието на Република България госпожа П. Бабукова, във
връзка с честване на сто години от смъртта на великия френски поет, писател, общественик и хуманист Виктор Юго, по решение на Министерството на народната просвета на
Република България на училището е дадено името “Виктор Юго”. През 1985 година училището е преобразувано в 81. Единно средно политехническо училище, като неговите ученици
освен общообразователна, получават и професионална подготовка. Интересен факт е, че през 1987 година в училището е създаден “Клуб на музиканта”. Средствата за закупуване на
необходимото оборудване на вокално-инструменталната група са отпуснати от бюджета на училището. Същата година на първия официален рок концерт за ученически групи
музикантите представят достойно училището.

През 1988 година, училището става Средно общообразователно училище, в което през различните периоди са застъпени профилите: “Чужди езици” - с изучаване на английски,
немски, руски и френски език; “Природоматематически” - с изучаване на информатика, математика и чужди езици; “Технологичен” - с изучаване на бизнес предприемачество;
“Хуманитарни науки” - с изучаване на български език и литература, история и цивилизации, информационни технологии и физическо възпитание и спорт.

От 2011 година училището е прието в Асоциацията на средните училища “Кеймбридж”, като в същото време работи по програмите за предприемачество и бизнес на “Джуниър
Ачийвмънт” и става член на фондацията “Минко Балкански”. От 2016 година училището ни става 81. Средно училище “Виктор Юго”, а от 2019 година е прието в общността на
иновативните училища в България и е Иновативно 81. Средно училище “Виктор Юго”.
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Ключови моменти от 
развитието на училището

- 81. Основно училище е създадено с Протокол № 1 от 01.09.1981 година.

- През 1985 година училището е преобразувано в 81. Единно средно политехническо
училище.

- През 1988 година, училището става Средно общообразователно училище.

- От 2011 година училището е прието в Асоциацията на средните училища “Кеймбридж”.

- От 2016 година училището ни става 81. Средно училище “Виктор Юго”.

- От 2019 година училището е прието в общността на иновативните училища в България и е
Иновативно 81. Средно училище “Виктор Юго”.

- От 2019 училището, единствено на територията на България подготвя бъдещи спортни
журналисти в рамките на паралелка с хуманитарен профил.

- От 2019 година училището, единствено на територията на София, а може би и на
страната, предлага паралелно два Варианта на целодневна организация на учебния ден
за учениците от начален етап. Това дава възможност за съзнателен избор на родителите и
бърза адаптация на децата към училищната среда.

Гордеем се, че 40 години сме предпочитано училище, което се развива динамично, за да
отговори на изискванията за модерно образование и реализира стопроцентов прием.
Гордеем се с постиженията на възпитаниците си, които се реализират успешно в живота.

Патрон на училището Виктор-Мари Юго е велик френски поет, писател, драматург, романист, художник и общественик. Виктор Юго е изключително разностранно надарена личност, която твори във
всички области на литературния живот. Голяма част от неговите произведения са преведени на всички езици и са го направили любим автор на много поколения по света. Автор е на
изключителните стихосбирки: “Източни мотиви”, “Есенни листа” и “Вътрешни гласове” и на известните романи: “Клетниците”, “Парижката Света Богородица” и “Човекът, който се
смее”. Името му е свързано с България чрез речта му пред Френския парламент през далечната 1876 година, в която той запознава европейските правителства с безчинствата в
родината ни и призовава разединените правителства да бъдат заместени от обединените народи в подкрепа на един страдащ народ.

По какъв начин училището 
свързва личността на 
патрона със своята 
идентичност?

Виктор Юго е личност. Училищната ни стратегия си е поставила за цел чрез разнообразни дейности да подкрепя и подпомага усилията на всяко дете да израсне като личност с богата
култура, с ярко изразено гражданско съзнание и поведение, с висока нравственост и толерантност към другия. Иновацията, която е мисъл на Виктор Юго: “Нищо не създава така
добре бъдещето, както мечтата!”, развива у учениците национални и общочовешки добродетели и уважение, както и съвременни социални и дигитални умения, гарантиращи
включването им в обществото, тоест образование, ориентирано към изграждане на личности.
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Постижения в образователни, 
музикални, художествени и 
спортни състезания/ олимпиади 
на възпитаниците на училището

За учебната 2016/2017 г.

1. Девети ученически спортен турнир "За купата на Ректора на ХТМУ"- I-во място волейбол
11-12 клас, девойки

За учебната 2017/2018 г.
1. Седми ученически турнир по хандбал за купата на "Спортна школа"-I-во място; 2. Лека
атлетика Градско първенство- IV-то място; 3. Баскетбол 5-7 клас момчета Градско
първенство - III-то място; 4. Хандбал 11-12 клас, юноши Градско първенство - III-то място;
5. Волейбол 5-7 клас момичета Градско първенство - III-то място; 6. Хандбал 5-7 клас
момичета Градско първенство - I-во място; 7. Хандбал 5-7 клас момчета Градско
първенство - I-во място; 8. Хандбал 5-7 клас момичета Републиканско първенство - V-то
място; 9. Хандбал 5-7 клас момчета Републиканско първенство - V-то място; 10. Хандбал 8-
10 клас юноши Градско първенство - I-во място; 11. Хандбал 8-10 клас девойки Градско
първенство - I-во място; 12. Хандбал 8-10 клас юноши Републиканско първенство - VI-то
място; 13. Хандбал 8-10 клас девойки Републиканско първенство - IV-то място

За учебната 2018/2019 г.
1. Лека атлетика 5-7 клас Градско първенство - 4 място; 2. Баскетбол, 5-7 клас Градско
първенство - I-во място; 3. Волейбол, 5-7 клас Градско първенство - I-во място; 4. Хандбал
5-7 клас Градско първенство - I-во място; 5. Хандбал 8-10 клас, девойки Градско
първенство - I-во място 6. Хандбал 8-10 клас, Градско първенство - I-во място
Републиканско първенство: баскетбол момчета- V-то място; волейбол момичета - III-то
място; хандбал момчета - IV-то място; хандбал девойки - IV - то място; хандбал юноши - VI
-то място;
Столична община за първа година обяви 16 ноември за Ден на чистия въздух. 81. СУ
"Виктор Юго" активно се включи с различни дейности, за което бяхме наградени от
посолството Великобритания.

За учебната 2020/2021 г.

Почетна грамота за участие в практическо обучение на тема: Ученическо състезание
„Защита при бедствия, пожари и извънредни ситуации“ на Столична дирекция „Пожарна
безопасност и защита на населението“

На национален кръг на състезанието на Кеймбридж за учебната 2020/2021 г.училища
имаме: ученик в Ниво A2, който се класира на I-во място; ученик в Ниво A1 Senior, който се
класира на III-то място

Грамота за заслуги към столична община от г-жа Фандъкова, кмет на град София на 81. СУ
„Виктор Юго“, директор и целия екип за постигнати високи резултати в областта на
училищното образование на 24.05.2021 г.

Класиран ученик на олимпиадата по „История и цивилизации“ от 7 клас на националния
кръг за учебната 2020/2021 г.

Класиран ученик на националния кръг по Компютърно моделиране за учебната 2020/2021
г.

Редица други успехи на нашите ученици в областта на спорта, науката и изкуствата през
последните 5 години.

За учебната 2021 /2022 г.

Шампионите от 3 Е клас - първи постижения през новата книжовищна година.

Огромен успех в езиковата подготовка - гордеем се с Иван Бакалов и Павел Стефанов

https://www.81su.eu/%d0%bf%d0%be%d1%80%d0%b5%d0%b4%d0%b5%d0%bd-%d1%83%d1%81%d0%bf%d0%b5%d1%85-%d0%bd%d0%b0-%d0%bd%d0%b0%d1%88-%d1%83%d1%87%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%ba/
https://www.81su.eu/%d1%88%d0%b0%d0%bc%d0%bf%d0%b8%d0%be%d0%bd%d0%b8%d1%82%d0%b5-%d0%be%d1%82-3-%d0%b5-%d0%ba%d0%bb%d0%b0%d1%81-%d1%81-%d0%bf%d1%8a%d1%80%d0%b2%d0%b8-%d0%bf%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b8%d0%b6%d0%b5%d0%bd%d0%b8/
https://www.81su.eu/%d0%be%d0%b3%d1%80%d0%be%d0%bc%d0%b5%d0%bd-%d1%83%d1%81%d0%bf%d0%b5%d1%85-%d0%b7%d0%b0-81-%d1%81%d1%83-%d0%b8-%d0%b7%d0%b0-%d0%b1%d1%8a%d0%bb%d0%b3%d0%b0%d1%80%d0%b8%d1%8f/
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Възпитаници на училището, 
които са успешно реализирани в 
своята професия или имат висок 
обществен принос

Димитър Иванов Бербатов - футболист

Владислав Карамфилов - актьор и режисьор

Васил Иванов - Лучано - бизнесмен и политик

Асен Емилов Блатечки - актьор

Миролюба Бенатова - журналист

Какво според училището би 
трябвало да съдържа неговият 
училищен химн?

Нашият училищен химн ще носи в себе си традицията на миналото, ентусиазма на настоящето и вярата в бъдещето. Звуците на училищния химн допринасят за едно по-силно чувство
на принадлежност и гордост, че сме част от настоящето на училището ни. Той обединява малки и големи, сегашни и бивши, учители и ученици. Вълнува. Докосва сърцата и душите,
припомняйки общочовешките ценности - уважение, отговорност, толерантност, съпричастност, честност, взаимопомощ, в които ни възпитава училището.

Звученето му носи изключителен заряд, предизвиква чувство на гордост и мотивира за нови постижения. Вдъхва увереност, че положените усилия, проявената воля и креативното
мислене ще ги отведат до желаната цел. Обединява усилията ни да изградим в нашите ученици чувство на единност, гордост, благодарност, че са част от общността Иновативно 81.
Средно училище “Виктор Юго”.

В каква музикална стилистика 
според училището трябва да е 
неговият химн?

В традиционен стил химнът е песен с тържествено звучене, възхвала. Според музикалния екип, който работи в 81. ИСУ “Виктор Юго” това не трябва да бъде променено. Маршово
звучене, силен поетичен текст и лесно запеваема мелодия. Виктор Юго казва: “Музиката изразява това, което не може да бъде изказано, но и не може да остане неизречено”. В жанра
песен съществува най-тясна зависимост между музиката и стихотворната реч. Песенната мелодия, както и останалите музикално-изразни средства разкриват съдържанието на
стиховете, допълват го с нови нюанси. В песента връзката между слово и музика достига висока степен на синтез благодарение на някои общи закономерности. Съществува
съгласуваност между ритъма на стиховете и ритъма на мелодията, между дълги и кратки тонове, между ударенията на думите и мелодията.

Какви са ценностите, на които 
химнът на училището трябва да 
акцентира? 

Иновативно 81. Средно училище “Виктор Юго” достойно пази своите 40-годишни традиции и своевременно откликва на новите предизвикателства в българското образование.
Училището ни се обновява непрекъснато не само като учебна база, но и с реализиране на творчески идеи, иновации и проекти. То носи всички черти на модерното образование,
защото се е превърнало в духовна територия за разгръщане на потенциала и креативността на учители и ученици. Стремежите на педагогическата колегия са насочени не само към
обогатяване на научните познания на учениците, а и към изграждането им като достойни хора с морални и граждански позиции.

Химнът като своеобразна възхвала на добродетелите и ценностите трябва да акцентира върху традиционните общочовешки ценности: уважение, отговорност, толерантност,
съпричастност, честност, инициативност, взаимопомощ.
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А. Мотивираща учебна среда:
1. https://www.81su.eu/новият-дом-на-книгата-отвори-врати/?fbclid=IwAR3kNS1ZAoGK_WnexzCG8SNl-
vmABcaIuqlwlECqoYtbqitCLJCXR-NRO9M – Откриване на новата училищна библиотека в 81. Иновативно училище „Виктор Юго“
2. https://www.81su.eu/откриване-на-училищни-тоалетни-на-i-
ета/?fbclid=IwAR23vfezv672EgRIVGFtH5X7ykTXnhKHbiBsNjP4J3OxgR8bOsyvj0kNUP4 –
Тържественото откриване на реновираните санитарни помещения по проект „София избира децата“
3. https://www.81su.eu/стем-център-без-граници/?fbclid=IwAR2-KrJW9vhXANN5Oeor_YGkinSvsg63vCdlp55reX9G4m89-NR2cDJsnLc –
СТЕМ център „Без граници“
4. https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3975267629185637&id=100001073176058 – Проект за създаване на 
образователни екоцентрични градини
5. https://bnt.bg/news/kak-shte-izglezhda-uchilishtniyat-dvor-na-81-su-viktor-yugo-v298195-295721news.html - Проектът е част от 
конкурс за създаване на образователни екоцентрични градини. Градинката на радостта
6. https://www.facebook.com/enalbantova/posts/10212482327125815 - „Мисли и цитати“ на стълбите в 81. СУ „Виктор Юго“
7. https://www.mon.bg/bg/news/3877?fbclid=IwAR26cEZPIhJLkTEGuhAwCZinwzF4YdJ_j2ozXeFa3zDSyQU6MO4E0OhRhNc – „Красимир 
Вълчев: Всяка идея за провокиране интереса на учениците в класната стая е ценна“
8. 
https://www.capital.bg/specialni_izdaniia/obrazovanie/2020/05/01/4061341_inovacionnoto_obrazovanie_shte_bude_lider_v_promeni
te/?device_vie
w=full&fbclid=IwAR1pM5KpKMTxyJx6Fm1ggWZjKfQin2f_pML_qlkYQYtJsglBt0hy984Ne6s - Иновационното образование ще бъде 
лидер в промените…
9. https://bnr.bg/horizont/post/101142073/81-vo-su-viktor-ugo-shte-podgotva-badeshti-sportni-jurnalisti - 81 СУ "Виктор Юго" ще 
подготвя бъдещи спортни журналисти
10. https://bgvolleyball.com/136626 -Инициатива - -Столично-училище-ще-подготвя-кадри-за-спортна-журналистикa

Б. Музикални проекти, реализирани с участието на учениците:
1. https://www.youtube.com/watch?v=w1oRvlZ4cfQ&t=70s – „Химн на приятелството“ 
2. https://www.youtube.com/watch?v=2eB31S4s13k – Училище на щастието
3. https://www.youtube.com/watch?v=XTF_9gwiTs8 - Художествено-музикално
състезание, организирано от сдружение Асоциация на Кеймбридж училищата в България
4. https://www.youtube.com/watch?v=pIJP6aig7po – 2-ра награда от конкурс „ Българският
фолклор – непресъхващ извор“
5. https://www.youtube.com/watch?v=KzMKVc1CaVg – „Сълзите ми по ранните треви“ –
дебютна стихосбирка и едноименна песен на Георги Атанасов Иванов, учител в 81. 
Иновативно училище „Виктор Юго“, реализирана с подкрепата на програма „Дебюти“ към
Министерството на културата.
6. https://www.youtube.com/watch?v=Zd30V4hhkxg – „Коледа е тук“ – Коледен концерт 
7. https://www.youtube.com/watch?v=bviRixaJl5E – Инициатива „Розите на България“
8. https://www.youtube.com/watch?v=Q59Wb4w541M - Инициатива „Розите на България“
9. https://www.youtube.com/watch?v=BstyE6Jki1s – „Бяла Коледа“ – ученичка от 2А клас
10. https://www.youtube.com/watch?v=IbT7xoaojwc – „Една звезда“
11. https://www.youtube.com/watch?v=Wev4IpIuPIE – „Моята Родина“ – вокална група от 4А 
клас
12. https://www.youtube.com/watch?v=OWdo66dfIlw – „Мъничка пътечка“ – вокална група
от 4А клас
13. https://www.youtube.com/watch?v=EbtG2PTPye4 – “So this is Chtistmas”- 2018 г.

https://www.81su.eu/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%8F%D1%82-%D0%B4%D0%BE%D0%BC-%D0%BD%D0%B0-%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B8-%D0%B2%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8/?fbclid=IwAR3kNS1ZAoGK_WnexzCG8SNl-vmABcaIuqlwlECqoYtbqitCLJCXR-NRO9M
https://www.81su.eu/%D0%BE%D1%82%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-%D1%83%D1%87%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%BD%D0%B8-%D1%82%D0%BE%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8-%D0%BD%D0%B0-i-%D0%B5%D1%82%D0%B0/?fbclid=IwAR23vfezv672EgRIVGFtH5X7ykTXnhKHbiBsNjP4J3OxgR8bOsyvj0kNUP4
https://www.81su.eu/%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC-%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8A%D1%80-%D0%B1%D0%B5%D0%B7-%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8/?fbclid=IwAR2-KrJW9vhXANN5Oeor_YGkinSvsg63vCdlp55reX9G4m89-NR2cDJsnLc
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3975267629185637&id=100001073176058
https://bnt.bg/news/kak-shte-izglezhda-uchilishtniyat-dvor-na-81-su-viktor-yugo-v298195-295721news.html
https://www.facebook.com/enalbantova/posts/10212482327125815
https://www.mon.bg/bg/news/3877?fbclid=IwAR26cEZPIhJLkTEGuhAwCZinwzF4YdJ_j2ozXeFa3zDSyQU6MO4E0OhRhNc
https://www.capital.bg/specialni_izdaniia/obrazovanie/2020/05/01/4061341_inovacionnoto_obrazovanie_shte_bude_lider_v_promenite/?device_vie
https://www.capital.bg/specialni_izdaniia/obrazovanie/2020/05/01/4061341_inovacionnoto_obrazovanie_shte_bude_lider_v_promenite/?device_vie
https://bnr.bg/horizont/post/101142073/81-vo-su-viktor-ugo-shte-podgotva-badeshti-sportni-jurnalisti
https://bgvolleyball.com/136626
https://www.youtube.com/watch?v=w1oRvlZ4cfQ&t=70s
https://www.youtube.com/watch?v=2eB31S4s13k
https://www.youtube.com/watch?v=XTF_9gwiTs8
https://www.youtube.com/watch?v=pIJP6aig7po
https://www.youtube.com/watch?v=KzMKVc1CaVg
https://www.youtube.com/watch?v=Zd30V4hhkxg
https://www.youtube.com/watch?v=bviRixaJl5E
https://www.youtube.com/watch?v=Q59Wb4w541M
https://www.youtube.com/watch?v=BstyE6Jki1s
https://www.youtube.com/watch?v=IbT7xoaojwc
https://www.youtube.com/watch?v=Wev4IpIuPIE
https://www.youtube.com/watch?v=OWdo66dfIlw
https://www.youtube.com/watch?v=EbtG2PTPye4
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В. Постижения в образователни, музикални, художествени и спортни състезания
1. https://www.dnes.bg/eu/2018/11/29/klas-evropa-uchenik-i-uchitel-mladshite-
niposlanici.395026,image10?fbclid=IwAR14fvCwa87te18knWoe6_BRMhtmdWlHuq-
F_mhA9j15SINeI5wiK6olXVc - Ученик и учител – младшите ни посланици, клас „Европа“ - 2018 г.
2.
3. https://www.facebook.com/enalbantova/posts/10220256381072305 - Награждаване и 1-ва 
награда в света за 81. Иновативно училище „Виктор Юго“ в международното състезание по 
английски език Kangaroo Global Linguistic 2020 и Kangaroo Global Linguistic 2021 в град Солун, 
Гърция
4. https://www.facebook.com/enalbantova/posts/10219643186142815 - Официална церемония 
по връчване на Наградите на Столична община в областта на образованието
5. https://advance-edu.org/news/yasen_petrov/ - Ясен Петров, степендиант Образователен 
център ADVANCE
6. http://advance-edu.org/news/maria_kaschieva_81su/ - Мария Касчиева, степендиант 
Образователен център ADVANCE
7. http://advance-edu.org/news/ivan-atanasov-81-su/ - Иван Атанасов, степендиант 
Образователен център ADVANCE
8. https://www.81su.eu/%d0%bf%d0%be%d1%80%d0%b5%d0%b4%d0%b5%d0%bd-
%d1%83%d1%81%d0%bf%d0%b5%d1%85-%d0%b7%d0%b0-
%d1%8f%d0%ba%d0%be%d0%b2-
%d0%bc%d0%bb%d0%b0%d0%b4%d0%b5%d0%bd%d0%be%d0%b2%d1%81%d0%ba%d0%b8/ - Пореден 
успех за 
Яков Младеновски
9. https://www.bgbeactive.org/nai-aktivnite-uchilishta-poluchiha-svoite-
nagradi/?fbclid=IwAR2BJN2EMwdKfzR3K4ufBTp4alYeLGU80tcq4SChVUulbX3o7QT-J8AR1c – „Най-
активните училища получиха своите награди“
10. https://www.youtube.com/watch?v=ZNWYLPQQ020 – Награда от британското посолство
11. https://81sou.org/blog/post/evropeiski-den-na-sporta-2018-
2?__cf_chl_jschl_tk__=pmd_6NfXhhMzUh_XNmdShxg6oKwtoIo1.gqlE.uAgM6BkyI1634382881-0-
gqNtZGzNAiWjcnBszQm9 - ЕВРОПЕЙСКИ ДЕН НА СПОРТА В УЧИЛИЩЕ

Г. Извънкласни дейности:
1. http://81sou.org/blog/post/proletta-v-izkustvoto - „Пролетта в изкуството“ 
2. http://81sou.org/blog/post/zanimanie-po-interesi-tvorci-na-sakroveni-mechti - занимания по проект “Творци на съкровени мечти”
3. https://81sou.org/blog/post/rozite-na-balgariya-2018-81-su-
2?__cf_chl_jschl_tk__=pmd_FJgUajC51H9ELePqRZKK.p7f3iQn0CO2Dml.IwENagM1634382884-0-gqNtZGzNAiWjcnBszQal – Инициатива 
„Розите на България“
4. http://81sou.org/blog/post/tarjestvo-1-j-klas - „Да съхраним българското“ - празник в 1 Ж
5. https://www.youtube.com/watch?v=3FLgZZZsxoo – проект „ По-здрави деца“
6. http://81sou.org/blog/post/cvetna-peshehodna-
pateka?__cf_chl_jschl_tk__=pmd_vq0523Gq.RmihWmoMN5Tw.chV0fMBXyYAt6D_4BklV0-1634382888-
0-gqNtZGzNAiWjcnBszQO9 - "Цветна пешеходна пътека"
7. https://www.youtube.com/watch?v=UhP3tikmdn4 – проект „Твоят час“
8. https://www.youtube.com/watch?v=ZeuloOWV2xs – „Денят на Земята“
9. https://www.youtube.com/watch?v=P8ZExr8Rw9k – „Кукерско шествие“
10. https://www.youtube.com/watch?v=8NihC9z8UDQ – Ансамбъл по гимнастика към 81. СУ
11. https://www.youtube.com/watch?v=3aMNiRizung - ансамблово съчетание фестивал “Коледни звънчета”
12. https://www.youtube.com/watch?v=icKZrGo0fys – „Дядо Коледа пристига в града“ – ученичка от 2А клас
13. https://www.youtube.com/watch?v=FK5HhY3kdn4 – проект „Най-четящ клас“
14. https://www.youtube.com/watch?v=b8aw1Meq2WE – „Лаленце се люлее“ – ученици от 1А клас - проект по време на обучение в 
електронна среда
15. https://www.youtube.com/watch?v=-hG79ZEyDFs – „Коледни трепети“- проект по време на обучение в електронна среда
16. https://www.youtube.com/watch?v=ZwNTBsSNESk – Коледно тържество във 2Е клас 2020 г
17. https://www.youtube.com/watch?v=qFc5wYt52-A – „Пътуващо читалище“ в 81. СУ
Д. Дарителски акции:
1. https://dnews.bg/mladezi-ot-stolicata-dariha-vazrastni-i-deca-v-blagotvoritelna-kampania-zapazi-dobroto.html - дарителска акция 
“Запази доброто”
2. https://bntnews.bg/bg/a/detsa-pomagat-na-detsa-v-novi-khan - дарителска акция за дома на отец Иван в Нови хан.
3. http://81sou.org/blog/post/iniciativ-balgarska-istoriya-v-
kartini?__cf_chl_jschl_tk__=pmd_II_49duil7dvbqz4S5hQbOT7__gKe1soMUgynBv_QNI1634382866-0-gqNtZGzNAjujcnBszQOl - ИНИЦИАТИВА 
„БЪЛГАРСКА ИСТОРИЯ В КАРТИНИ“

https://www.dnes.bg/eu/2018/11/29/klas-evropa-uchenik-i-uchitel-mladshite-niposlanici.395026,image10?fbclid=IwAR14fvCwa87te18knWoe6_BRMhtmdWlHuq-F_mhA9j15SINeI5wiK6olXVc
https://www.facebook.com/enalbantova/posts/10220256381072305
https://www.facebook.com/enalbantova/posts/10219643186142815
https://advance-edu.org/news/yasen_petrov/
http://advance-edu.org/news/maria_kaschieva_81su/
http://advance-edu.org/news/ivan-atanasov-81-su/
https://www.81su.eu/%d0%bf%d0%be%d1%80%d0%b5%d0%b4%d0%b5%d0%bd-%d1%83%d1%81%d0%bf%d0%b5%d1%85-%d0%b7%d0%b0-
https://www.81su.eu/%d0%bf%d0%be%d1%80%d0%b5%d0%b4%d0%b5%d0%bd-%d1%83%d1%81%d0%bf%d0%b5%d1%85-%d0%b7%d0%b0-
https://www.bgbeactive.org/nai-aktivnite-uchilishta-poluchiha-svoite-nagradi/?fbclid=IwAR2BJN2EMwdKfzR3K4ufBTp4alYeLGU80tcq4SChVUulbX3o7QT-J8AR1c
https://81sou.org/blog/post/evropeiski-den-na-sporta-2018-2?__cf_chl_jschl_tk__=pmd_6NfXhhMzUh_XNmdShxg6oKwtoIo1.gqlE.uAgM6BkyI1634382881-0-gqNtZGzNAiWjcnBszQm9
http://81sou.org/blog/post/proletta-v-izkustvoto
http://81sou.org/blog/post/zanimanie-po-interesi-tvorci-na-sakroveni-mechti
https://81sou.org/blog/post/rozite-na-balgariya-2018-81-su-2?__cf_chl_jschl_tk__=pmd_FJgUajC51H9ELePqRZKK.p7f3iQn0CO2Dml.IwENagM1634382884-0-gqNtZGzNAiWjcnBszQal
http://81sou.org/blog/post/tarjestvo-1-j-klas
https://www.youtube.com/watch?v=3FLgZZZsxoo
http://81sou.org/blog/post/cvetna-peshehodna-pateka?__cf_chl_jschl_tk__=pmd_vq0523Gq.RmihWmoMN5Tw.chV0fMBXyYAt6D_4BklV0-1634382888-
http://81sou.org/blog/post/cvetna-peshehodna-pateka?__cf_chl_jschl_tk__=pmd_vq0523Gq.RmihWmoMN5Tw.chV0fMBXyYAt6D_4BklV0-1634382888-
https://www.youtube.com/watch?v=UhP3tikmdn4
https://www.youtube.com/watch?v=ZeuloOWV2xs
https://www.youtube.com/watch?v=P8ZExr8Rw9k
https://www.youtube.com/watch?v=8NihC9z8UDQ
https://www.youtube.com/watch?v=3aMNiRizung
https://www.youtube.com/watch?v=icKZrGo0fys
https://www.youtube.com/watch?v=FK5HhY3kdn4
https://www.youtube.com/watch?v=b8aw1Meq2WE
https://www.youtube.com/watch?v=-hG79ZEyDFs
https://www.youtube.com/watch?v=ZwNTBsSNESk
https://www.youtube.com/watch?v=qFc5wYt52-A
https://dnews.bg/mladezi-ot-stolicata-dariha-vazrastni-i-deca-v-blagotvoritelna-kampania-zapazi-dobroto.html
https://bntnews.bg/bg/a/detsa-pomagat-na-detsa-v-novi-khan
http://81sou.org/blog/post/iniciativ-balgarska-istoriya-v-kartini?__cf_chl_jschl_tk__=pmd_II_49duil7dvbqz4S5hQbOT7__gKe1soMUgynBv_QNI1634382866-0-gqNtZGzNAjujcnBszQOl


Моделите на възпитание днес формират обществото, в което ще живеем утре.

Мисията на СВЕТИЛНИК е да предложи модел, основан на музика, творчество, взаимодействие, 
отговорност и разбиране на ценностите, които изграждат една хармонична общност. Така ще 
имаме увереност, че създаваме среда, в която децата ни ще се реализират като пълноценни 

членове на обществото и ще сътворят нашето по-добро бъдеще.



СВЕТИЛНИК е инициатива за създаване на авторски химни, които 
ще бъдат подарени на български училища с цел да:

ИЗГРАДИМ
чувство за принадлежност и 

интеграция

СТИМУЛИРАМЕ
творческото развитие на децата

ВЪЗПИТАМЕ
отговорност у децата в стремеж 

към устойчиво и хармонично 
развитие на цялото общество

СЪЗДАДЕМ
позитивен спомен от детството

ПОСТИГНЕМ
разбиране за авторския труд и 
повишаване на обществената 

информираност

ПОДКРЕПИМ
бъдещето на България



ПАРТНЬОРИ В КАМПАНИЯТА 

в партньорство с:



НЯМА ПО-ДОБРА ИНВЕСТИЦИЯ 
ОТ ТАЗИ В БЪДЕЩЕТО! 
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